
MAREZIGE (283 m)                         15.01.2022 
 

 
 
Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 
Odhod: sobota, 15.januarja 2022 ob 7.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 
Vodja izleta: Borut Vukovič – vodnik PZS         
 

POTEK TURE:  Novo mesto - Vanganel (24 m)  - Vanganelsko jezero - Marezige (283 m) - 
Vanganel - Novo mesto 
Marezige se nahajajo na razglednem hribu nad Vanganelsko dolino. Z razgledišča nasproti 

gostilne Karjola, se nam odpre lep razgled na Koprski zaliv, ob dobri vidljivosti pa razgled 

seže vse do Alp. V bližini razgledne točke se nahaja še cerkev Sv. Križa in ekološka kmetija 

Plahuta. 
TURA: Običajno se na prvi izlet v novem letu odpravimo proti morju. Gore in hribi v notranjosti so 
zasneženi, v bližini morja pa so poti kopne, kot nalašč za sproščeno pohajkovanje po novoletnih praznikih. Za 
prvi izlet v letu 2022 smo načrtovali obisk doline Glinščice v zaledju Trsta, vendar nam jo je zagodel omikron, 
nova različica covida. Pogoji za prestop meje so se zaostrili. Vsi, tudi cepljeni bi morali imeti opravljen nov 
test in se prijaviti preko spletnega obrazca. To bi marsikoga odvrnilo od prijave, zato smo se odločili za drug 
cilj. Še vedno bomo šli v objem sredozemske klime, le da bomo ostali na slovenski strani meje. Po primorski 
avtocesti se bomo zapeljali do Kopra in tam izbrali izvoz za Pulj ter nato odcep proti Vanganelu  (nadmorska 
višina 24 m ), kjer bomo parkirali. Vasica ob sotočju Badaševice in Bavškega potoka je danes skoraj 
predmestje Kopra, sicer pa središče zelo plodne Vanganelske doline. Le kratek čas bomo hodili po asfaltirani 
cesti med hišami, nato pa bomo prečkali glavno cesto proti Marezigam in se ob potoku podali do teniškega 
igrišča. Po krajši hoji po kolovozu skoz gosto zaraščen gozd prispemo do visoke kamnite pregrade s katero so 
zajezili potok, da je nastalo umetno Vanganelsko jezero. Ob tej pregradi se bomo povzpeli do jezera, ki je 
pravi raj za ribiče. V njem so številne vrste rib, od krapov do ščuk. Po nasipu pregrade bomo obhodili spodnji 
del jezera, nato pa ob cesti še njegovo vzhodno obalo. Lepo vzdrževana in markirana pot nas nato pelje skozi 
gozd, vmes prečkamo še potok, na katerem je manjši slap. Lepo označena in vzdrževana pot se nato vztrajno 
dviga dokler iz gosto zaraščenega rastlinja ne stopimo na čistino. Svet je zasajen z oljkami, sicer pa gre za 
travnike in pašnike. Po odprtem svetu se odpravimo proti vznožju zaraščene strmine, nad katero pa že vidimo 
posamezne hiše našega cilja, vasi Marezige. Na srečo strmina ni predolga, vendar pa bo potrebna previdnost, 
še posebej, če bo prejšnje dni deževalo. Pot se nato uravna in kmalu pridemo do asfaltirane slemenske ceste, 
ob kateri se raztezajo Marezige. Skoraj vsaka hiša se tu ukvarja z vinogradništvom, saj smo v deželi refoška. 
Na vrhu je velik spomenik borcem proti fašistom. Domačini so se 15.5.1921 uprli skupini fašistov, ki jih je 



prišla žalit in izzivat na dan volitev. V tem spopadu so bili trije mrtvi. Kraj je zelo trpel tudi med drugo 
svetovno vojno. Od spomenika je enkraten razgled na Koper in Šavrinsko gričevje, po katerem smo se 
Pohodniki že potepali. 
V neposredni bližini stoji prva vinska fontana v Sloveniji. Seveda se bomo pri njej tudi mi ustavili in si 
privoščili kak kozarček. Na drugi strani ceste je znana gostilna Karjola, kjer ponujajo istrske specialitete. Po 
počitku se bomo mimo cerkve Svetega križa in osnovne šole po drugi poti spustili nazaj v Vanganel. Vrnitev v 
Novo mesto načrtujemo do 19.ure. 
 

 
 

 
 

 
www.pd-pohodnik.si  

       

 

SKUPAJ HOJE: 3 ure 
ZAHTEVNOST: lahka markirana pot  
VREDNOST TURE: 13 točk 
HRANA, PIJAČA: iz nahrbtnika ! 
CENA: 15 EUR  
PREVOZ: avtobus Mrgole d.o.o. (031 633 922) 
PRIJAVE: do 13. januarja 2022: 
Marko Rems: 041 779 205; 031 442 715 
Ne pozabite na zaščitno masko. Upoštevali 
bomo pogoj PCT. Na avtobusu boste lahko 
poravnali članarino PZS za leto 2022. 


